
Declaració institucional de l’Ajuntament de L’Hospi talet en suport 
dels treballadors i treballadores de la plataforma logística de 
l’empresa Tourline Express a L’Hospitalet davant l’ERO plantejat per 
la seva direcció. 
_______________________________________________________________ 

 

El passat 17 de juny de 2015, l'empresa logística Tourline Express, que té una 
de les seves plataformes logístiques a la nostra ciutat (concretament, al carrer 
Ciències, 158)  va presentar un ERO a nivell estatal, que afectarà 191 
treballadors dels 513 que tenen a tot Espanya, dels quals 43 serien al centre 
que té a L’Hospitalet. 

L'empresa Tourline Express pertany a un grup de Portugal, CTT Correios, 
empresa de correus portuguesa, que la va comprar quan encara era una 
empresa majoritàriament pública. Posteriorment el govern portuguès va 
privatitzar el 70% del seu capital, tot i que encara és l'accionista majoritari amb 
el 30% restant. El servei postal portuguès vehicula el repartiment de la seva 
paqueteria cap a Espanya a través d'aquesta empresa. 

L’ERO presentat per Tourline Express planteja l’acomiadament de gairebé el 
40% de la seva plantilla a tot l’Estat i els representants dels empleats ja ho han 
qualificat de desproporcionat i inviable. 

Desproporcionat i inviable perquè, en un context de crisi general, l'ERO de 
Tourline Express, podria semblar un més dins d'una situació general, ja 
dramàtica. Però, aquest expedient d'ocupació és especialment nociu perquè 
suma diversos agreujants segons coincideixen els representants dels empleats 
tant a nivell estatal com a nivell local: 

- L'empresa logística Tourline Express pretén acomiadar de forma 
traumàtica a gairebé un 40% de la plantilla (191 treballadors), però els 
treballadors de tot l’Estat afirmen que l'empresa segueix tenint beneficis i 
que l'ERO respon a la intenció de preparar una venda o possible fusió 
que podria, a la llarga, saldar amb més acomiadaments. L'empresa, que 
al·lega disminució d'ingressos per la situació econòmica, no ha justificat 
l'estalvi que li suposaria aquesta mesura. 
 

- L'ERO afectaria totes les àrees de la plantilla, entre elles mossos de 
magatzem i conductors que tenen un important treball, ja que són els 
que mouen la paqueteria que fa funcionar a l'empresa. 
 

-  
 

-  



- Els comitès dels treballadors als diferents centres al·legen que les 
pèrdues van començar el 2012 quan l'empresa, incomprensiblement, va 
introduir un canvi de model no contrastat amb les necessitats reals del 
mercat i una estratègia inviable quan tot funcionava raonablement bé 
fins llavors, és a dir, els treballadors són, un cop més, les víctimes 
impotents d'una qüestionable gestió empresarial que ha portat a generar 
a l'empresa quantioses pèrdues. 

En els últims anys, la greu crisi econòmica que travessem ha afectat un gran 
nombre de persones i de famílies a les nostres ciutats, ha provocat fractures 
socials que perduraran durant anys i ha obert un debat sobre el futur de les 
nostres institucions a tots els nivells. 

En el context actual la ciutadania demanda dels seus representants en els 
consistoris el màxim compromís a l'hora de defensar els interessos dels seus 
conciutadans / es, més enllà de les seves competències municipals. 

En el transcurs d'aquesta crisi, els ajuntaments hem estat en nombroses 
ocasions que hem fet front a la difícil situació que estan vivint moltes persones, 
que en la majoria de les ocasions té el seu origen en la manca d'ocupació. 

Els grups polítics sotasignats consideren que no podem consentir que es perdi 
ni un sol lloc de treball a les nostres ciutats fent una aposta clara pels 
treballadors de les empreses localitzades en el nostre municipi, que s'han de 
sentir recolzades sempre pels seus representants davant totes les instàncies. 

És per aquests motius que els grups polítics municipals representats a 
l’Ajuntament de L’Hospitalet, 

 

DECLAREM : 

El nostre suport als treballadors i treballadores de Tourline Express en les 
seves accions i reivindicacions per aconseguir instar l'empresa a fer enrere 
l’ERO i pel manteniment de l'activitat productiva i els llocs de treball en el centre 
de L’Hospitalet. 

I el nostre rebuig a l’expedient de regulació en els termes en el quals estan 
plantejats actualment per part de l’empresa.  

I per aquest motius: 

- Instem  al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a exercir com a ens 
mediador per aconseguir que l’empresa aporti un Pla de Viabilitat que 
expliqui com es vol reflotar l'empresa i garantir el seu futur, i que a més 
s’ofereixin garanties perquè el màxim nombre de treballadors de 
l'empresa conservi els seus lloc de treball. 



 
I així mateix, si finalment no s'aconsegueixen evitar els acomiadaments, 
que s’insti a l’empresa a buscar una solució negociada i justa que 
garanteixi les millors condicions d'indemnització, acordades amb els 
representants dels treballadors, per a tots els afectats per l'ERO. 
 

- Instem  al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya a intervenir de manera urgent en aquest cas, en el mateix 
sentit citat anteriorment, específicament en els centres logístics que 
aquesta empresa té a Catalunya (a L’Hospitalet de Llobregat, Sant 
Quirze del Vallès, Riudellots de la Selva, Lleida i Tarragona) on hi ha un 
total de 47 treballadors afectats, segons l’ERO plantejat. A Catalunya hi 
són el 25% del total estatal dels treballadors afectats per aquest ERO.  

I per últim, 

- Instem  al grup empresarial CTT Correios de Portugal, empresa matriu i 
propietària de Tourline Express, així com al consell d'administració 
d'aquesta última, a presentar un Pla de Viabilitat que garanteixi el futur 
de l’empresa a la ciutat i que ofereixi garanties perquè el màxim nombre 
de treballadors de l'empresa conservi les seves ocupacions i que es 
pactin amb els representants dels treballadors unes indemnitzacions 
acordades i justes, si es dona el cas que part de la plantilla s’hagi 
d’acollir a l’ERO. 

 

 

L’Hospitalet, 28 de juliol de 2015 


